
 
 

Grupo Gestor Mar de Cultura 

XXXVII Breve Informativo 

Setembro de 2012 

Missão: 

“Atuar para o desenvolvimento solidário e participativo de Paraty 
articulando a sociedade civil organizada e poder público para a 

implantação do Plano Mar de Cultura.” 
  

Este Breve Informativo foi criado, em maio de 2008, com o sentido de esclarecer, de forma 

objetiva e sintética, todos os passos do projeto Paraty: Destino Referência em Turismo Cultural 

e das ações e deliberações do Grupo Gestor Mar de Cultura. 
Distribuição: encaminhado por e-mail e postado no Blog Mar de Cultura. 

  
Calendário 2012: Próximas reuniões  

• Outubro: dia 19 

• Novembro: dia 30 

• Dezembro: confraternização 

  
Levantamento de ações realizadas e ou que estão em curso e 
que foram previstas dentro do Plano Estratégico: 
 

1. Elaboração do Projeto para o Estação de Tratamento do Esgoto  de 
Paraty. (Ações: A1) 

2. Projeto Paraty Recicla. (Ações: A10, A11, A12, A13) 
3. Criação da Secretaria Municipal de Cultura 
4. Restauro - Igreja Santa Rita(Ações: A32, A33) 
5. Restauro do Paço Municipal (Ações: A32, A33) 
6. Restauro e Revitalização da Praça da Matriz (Ação:A24) 
7. Igreja Nsra. Do Rosário. (Ações: A32, A33) 
8. Restauro da Praça da Matriz. (Ação: A24) 
9. Projetos para a execução da Preservação do Sítio Arqueológico de 

Paraty-Mirim (Ações: A31)  
10. Projetos de fortalecimento do Patrimônio Imaterial referente aos 

Cirandeiros de Paraty (Ação A99)  
11. Projeto Turismo de Bagagem- Ilha do Araújo e Trindade (Ações: A81, 

A33) 
12. Construção do Cais da Ilha das Cobras. (Ação A38) 
13. Base de Dados Unificada com informações sobre os atrativos 

turísticos e serviços disponíveis – Portal Destino Paraty. (A49) 
http://www.destinoparaty.com.br/ 

14. Projeto da Gastronomia Sustentável. (A55) 



15. Projeto de Turismo Étnico no Campinho. (A71) 
16. Viagens de Jornalistas para conhecer Paraty feitos pelo Jornal  

organiado por Domingos. (A124) 
  
 

Temas debatidos nas ultimas reuniões do GG: 

Patrimônio e a Cidade: 

Por muitos anos Paraty enxergou o conceito de Patrimônio como algo 
negativo pois sua imagem está vinculada ao trabalho de fiscalização 
realizado pelo IPHAN. O GG Mar de Cultura se propôs a trabalhar no sentido 
de estimular a população a rever este conceito e assim se aproximar e 
valorizar o patrimônio material e imaterial de Paraty. 
 
Uma das medidas apontadas na reunião do grupo foi sensibilizar as 
instituições que trabalham em Paraty que passem a agir em conjunto com a 
comunidade desenvolvendo um processo participativo. 
Elizabeth Bittencourt cita o exemplo de relação de uma comunidade com o 
seu patrimônio como o caso de uma biblioteca construída em São Luis do 
Paraitinga – SP. A comunidade é contra a obra porque descaracterizou a 
arquitetura original e buscou na justiça forma legal para que depois de ser 
inaugurada seja demolida. 
 
Diuner Mello durante a reunião citou o exemplo do tombamento de Angra 
dos Reis comparado ao de Paraty. Na época a cidade de Angra estava em 
pleno desenvolvimento e enxergou o IPHAN como um entrave e começou a 
demolir os casarios antigos para construir novas casas. Paraty naquela 
época era uma cidade pobre e não tinha recursos para isso, o que beneficiou 
a preservação da arquitetura colonial, que se tornou a “Galinha dos ovos de 
ouro” para o turismo. 
 
 

Roda de Memórias e a Casa do Patrimônio 

A proposta da Casa do 
Patrimônio em Paraty foi 
apresentada no evento Roda 
de Memórias, durante a 
Semana Fluminense do 
Patrimônio. O encontro 
aconteceu em agosto e teve 
organização do Grupo 
Gestor e do IPHAN. A Casa 
do Patrimônio tem a 
proposta de acolher ações 
da comunidade no espaço do 
IPHAN, além de promover a 
articulação de instituições 
que tem ações voltadas para 
o patrimônio. 
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Na mesma tarde também foram apresentados os projetos: 
 
- “Paraty Ciranda – a música como resistência cultural caiçara. Projeto de 
pesquisa e mapeamento das histórias de cirandeiros e seus bailes da roça e 
na cidade, elaborado pelo Instituto Colibri em parceria com o Museu do Forte 
Defensor Perpétuo e patrocínio da Secretaria de Estado da Cultura do Rio de 
Janeiro. http://paratyciranda.wordpress.com/ 
 
- “Memórias de Paraty” – projeto de pesquisa sobre a história de antigos 
moradores da cidade, elaborado pela Associação Casa Azul e produzido por 
Nena Gama. 
 

 
O Patrimônio nas escolas. 

 
Fonte: http://www.paratytours.com.br/roteirosculturais.asp?padrao=38&id=1&pag=300 

A educação patrimonial quando é bem colocada traz valores sociais e 
provoca mudanças. Paraty tem em seu patrimônio a sua maior riqueza que 
atrai a todos, porém a sua população nem sempre vive esta riqueza. Por 
conta deste fato foi levantado a necessidade de introduzir o tema do 
Patrimônio nas escolas do município. O tema precisa ser trabalhado junto 
aos professores da rede com um novo olhar, para que tenham não só 
informações para aplicar na sala de aula, mas também ferramentas de como 
trabalhar. O patrimônio precisa ser apresentado como algo do dia-a-dia e 
não algo para ser estudado e cobrado em provas. O estudante precisa 
vivenciar e se aproximar do patrimônio para poder entender a importância 
de se valorizar e preservar. Ao final da conversa sobre o tema o Grupo ficou 
de pensar e listar temas relacionados ao patrimônio que tem poder de 
convocatória. 
 
 
 
 
 
 



Divulgação Agenda Cultural: 
 

• 03/10 – Reunião sobre o Jardim Botânico de Paraty 
Horário: 16h 
Local: Sede da APA Cairuçu 

• 05/10 – Apresentação do Espetáculo “De Porto e Alma” 
Companhia DançanteAto 
Direção: Vanda Mota 
Horário: 20h 
Local: Casa da Cultura 
 

• 09/10 a 12/10 – Ymaguaré – mitos e lendas indígenas 
Local: Museu do Forte Defensor Perpétuo 
 

• 18/10 a 20/10 – V Festival Internacional de Cinema de Paraty  
 

• 27/10 – Café na Roda – Exposição: Os Nomes da Ciranda 
14h30  - Exibição do Vídeo sobre os instrumentos. 
15h - Café na Roda:  “O que aprendi com meus pais - Os 
Instrumentos da Ciranda" 
15h30 - Oficina de Pandeiro com Pardinho: como fazer e como tocar. 
16h30 – Ciranda com os " Sete Unidos"  
Local: Museu do Forte Defensor Perpétuo 

 

Próxima reunião: 

Reunião Mensal de Outubro 
Local: Casa da Cultura 
Data: 19 de Outubro de 2012, das 14h30 às 17h. 
 
Pauta:  

• Apresentação da Portaria Nº 402 que regulamenta intervenções na 
cidade histórica de Paraty – RJ. 

 

Visitem e divulguem:  

 Site: www.paratycultura.com.br 
Blog: http://grupogestormardecultura.wordpress.com/ 


